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Fietsroute rond Dalfsen, over het pontje ± 25 km en over de stuw Vechterweerd ± 23 km 

Start en einde route: Bij de Westermolen, Molenstraat 16, 7721 AR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museum Palthehof / Hist. Ver. Ni’jluusn van vrogger 

Westeinde 3 

7711 CH  Nieuwleusen 

Telefoon: 0529 485 255 

E-mail: info@palthehof.nl 

Historische Kring Dalfsen 

Historisch Centrum 'Ab Goutbeek' Trefkoele + 

Ruigedoornstraat 108 

7721 BR  Dalfsen 

Telefoon: 0529-436611 

E-mail:info@historischekringdalfsen.nl 

Beeldrechten 

Historische Kring Dalfsen en Historische Vereniging Ni'jluusn van vrogger hebben geprobeerd auteurs- en 

beeldrechten te regelen. Zij de menen nog zekere beeldrechten te kunnen doen gelden, worden verzocht 

contact op te nemen met secretariaat@historischekringdalfsen.nl of secretaris@palthehof.nl 

 

 

In het kader van DNA Dalfsen is in elke kern van de gemeente Dalfsen een fiets- 
en een wandelroute samengesteld.  
 
Voor u even alle prachtige routes op een rijtje gezet 
 
Dalfsen 
Dorpswandeling in oud Dalfsen, In de spiegel van het verleden, 2 km 
Fietsroutes rond Dalfsen, over het pontje, ± 25 km 
en over de stuw Vechterweerd, ± 23 km  
Hoonhorst 
Wandeltocht: De geheimen van de Ierthe, 12 km 
Fietstocht: Langs de geheimen rondom Hoonhorst, 25 km 
Lemelerveld 
Wandelroute: Een historisch ommetje in en om Lemelerveld, 5 km 
Een historische fietsroute in en om Lemelerveld, 20 km 
Nieuwleusen 
Gedichtenwandeling Nieuwleusen, 5 of 8 km 
Fietsen door het heden en verleden van Nieuwleusen, 30 km 
Oudleusen 
Wandelroute Oudleusen, 9,5 km  
Fietsroute boerderijnaamborden Oudleusen, ± 37 km 

Zie ook: dnavandalfsen.nl 

 Deelname aan de wandeling is op eigen risico; let goed op het verkeer! 
 

     Route-aanduiding 

   Spelregels: RA = rechtsaf; LA = linksaf; RD = rechtdoor 

 Let op!     Parkeren    Even uitrusten     Horeca    interessant punt 

Samenstellers: 

Henk van der Beeke 

Dick Weelink  

 

VEEL PLEZIER 

 

C o l o f o n 

mailto:info@palthehof.nl
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Fietsroute Dalfsen via de veerpont de Stokte Hessum ± 25 km 
Start en finish bij de Westermolen, Molenstraat 16, 7721 AR Dalfsen 

 

1 De Westermolen De Westermolen werd in 1818 gebouwd.  Vooral in de 20e eeuw zijn er zeer veel, vaak 

dure restauraties geweest 

Na de afschaffing van de windrechten steeg het aantal 

molens in Dalfsen begin 20e eeuw. De molen is een 

achtkantige bovenkruier met stelling en is eigendom van de 

gemeente Dalfsen. 

 

U fiets richting centrum en neemt 2e straat LA. Dit is de 

Julianastraat.  

 

 

Aan het einde van de straat rechts de Synagoge 

2 Synagoge 

De synagoge werd in1866 gebouwd in gotische 
waterstaatsstijl, bekroond met ingezwenkte lijstgevel. Het 
ronde raampje heeft een Davidster. De grote ramen met 
spitsboogvenster. Op het moment van de bouw bestond 
de Israëlitische gemeente in Dalfsen uit 5 families. 

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog woonden 
er nog zes Joden in Dalfsen. Zij zijn ondergedoken in 
Dalfsen. Eén van hen is in november 1944 op zijn 
onderduikadres overleden en in het geheim begraven. De 
overigen hebben de oorlog overleefd. 

 

Einde straat RA, Bloemendalstraat  

3 Voormalige pastorie 

 

 

Links ziet u de oude pastorie van de toenmalige Hervormde 
Kerk (1880). Nu is er de Hospice Dalfsen in gehuisvest. 

 

 

 

 

 

Einde straat RA, Kerkplein. U gaat LA, om de Grote Kerk heen. 
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4 De Grote Kerk  

 

De Grote Kerk, 2020 

Een Romaanse kerk met restanten en fundamenten uit de 
12e eeuw. In de 14e eeuw bouwden de Heren van Rechteren 
de eerste toren, kapel en zijbeuken. In de 15e eeuw volgde 
een Gotische verbouwing, vergroting en de bouw van de 
toren met drie geledingen, waarvan de 3e niet is afgebouwd. 
De onderkant van de toren is in tufsteen. 

 

 

Schildknaap boven de hoofdingang van de Grote Kerk 

 

Nederlands Hervormde Kerk. Tekening 
1730 C. Pronk 

Bommen Berend (vorst en bisschop van 
Münster) stal één van de 3 
oorspronkelijke klokken (ca. 1673). In de oorlog zijn beide 
overgebleven klokken gestolen door de Duitsers en werden 
nadien in Amsterdam en Hamburg terug gevonden. In 1949 
werden ze vergoten tot 2 nieuwe klokken. 

Achter de kerk gaat U LA de Molendijk op. In de 1e bocht 
gaat u RD en steekt de gevaarlijke Rondweg 
over. 

 

U gaat LA het fietspad op. Direct RA gaat u het fietspad op van het park Bellingeweer.  U volgt dit pad ca 1 km.  

 

5 Park Bellingeweer 

Het gebied is ontstaan uit de oude bedding van de 
Vecht na de kanalisatie van de Vecht begin 1900. 

Het was in het bezit van de graaf van Rechteren 
Limpurg, die het toen onder bepaalde voorwaarden 
aan de gemeente Dalfsen heeft geschonken 

Als U de dijk af rijdt, ziet u links de ijsbaan “Stokvis 
Dennen” De basis van het succes van Erben 
Wennnermars ligt hier. Rechts van de ijsbaan staat 
het huis Bellingeweer. In 1863 woonde daar 
kunstschilder Verschuur. Hij schilderde vanaf zijn 
huis dit gezicht op Dalfsen. 

 

Einde pad RE Brinkweg. Na bocht 1e weg RA, Keizerssteeg 
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6 IJzerovens 

Vanaf 800 v.Chr. ontdekte men het gebruik van ijzer in plaats van brons. 
IJzer kwam in ruime mate in de bodem voor.en was dus goedkoop. 
Bovendien had ijzer als voordeel dat het harder was dan brons en 
daardoor langer meeging. 
 
In de laag gelegen natte landen aan de noord- en zuidzijde van de Vecht 
waren ijzeroerlagen ontstaan. Dit moerasijzererts werd met houtskool in 
lemen oventjes.in kleine korreltjes omgesmolten tot een brok ijzer. Er 
konden allerlei gereedschappen en gebruiksvoorwerpen van worden 
gemaakt, die het werk in huis enop het land gemakkelijker maakten. 
 
Hier rechts aan de Keizersteeg in Oosterdalfsen zijn drie ijzerovens, 
zogenaamde kuilovens ontdekt. 
 

Einde weg RA, De Stokte, Na ±  100 m RA fietspad ri. veerpont 
 

Pontje de Stokte – Hessum 
 

Het pontje vaart van begin april tot eind oktober. 

6 De Hessumsche Schipper 
 
Aan het einde van de doodlopende Veerweg stond een 
boerderijtje. Al enkele eeuwen geleden stond dat bekend onder 
de naam van Hessumsche Schipper. Voor de oorlog woonde daar 
de familie Van Leusen en leidde daar een pover boerenbestaan.  
Toch waren zwervers daar welkom en konden daar in het hooi slapen. Toen Van Leusen stierf, nam zijn dochter 
met haar man Pierik het bedrijfje, dat ze van de Graaf van Rechteren pachtten, over.  
Als mensen daar de rivier wilden oversteken, konden ze daar terecht. In de oorlog verbleven daar onderduikers. 
Ook hielpen zij de ondergrondse om wapens etc. over te brengen. In de natte periode waren zij omgeven door 
water. 
 
 
 
 

 
 
 

Als U de Vecht bent overgestoken volgt U het fietspad tot het einde. Hier RA, Markeweg op 
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7 Kasteel Rechteren 
 
Het eertijds ommuurde kasteel Rechteren werd van het 
Spaanse juk bevrijd door prins Maurits (Prinsenstraat!) op 
wiens last de muren moesten worden afgebroken. Het 
oudste deel van het kasteel is de ongeveer 25 meter hoge 
toren, donjon genaamd, met muren van een meter dik, 
gerestaureerd in de middeleeuwse vorm, het dak is van 
later. Graaf is een hoge adellijke titel. 

De invloed van de graven van Rechteren was zeer 
groot door hun rechten en bezittingen; bijzonder 
hun recht op wind en water, gaf inkomsten uit veer 
en molens. 
 Het gebouw is in bezit van Graaf van Rechteren 
Limpurg en is derhalve niet toegankelijk. 
  

 
 
 
Rechts ziet u het park van kasteel Rechteren. In dit park ligt de grafkelder van de familie. 
Ooit stond hier de eerste korenmolen van Dalfsen.  

 

 

 

Einde weg LA, Tolhuisweg 

 

8 Tolhuis 

Het tolhuis stond ongeveer ter 
hoogte van Toluisweg nr. 3 

 

 

 

Er werd tot ca. 1940 nog tol geheven! 

U volgt de Tolhuisweg. 

 Links van u ligt een bosgebied. Hier was in de 2e Wereld Oorlog een V2-lanceerbasis gelegen. 
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9 V2-lanceerbasis,  
 
Aan de oostelijke grens van Rechteren werd in Hessum eind december 1944 een lanceerplatform geplaatst en 
veel omwonenden in die omgeving werden gedwongen huis en haard te verlaten. Het bedieningspersoneel van 
een lanceerinstallatie bestond uit een SS-eenheid van ongeveer 480 man die in de buurt werd ondergebracht. 
Berekeningen geven aan dat uit Hessum 118 V2-raketten op Antwerpen werden gelanceerd.  
 
Links van u is Café Restaurant Madrid gevestigd.  
 
Er tegenover aan het Lage Veld no 8 is Vechtdalcamping Het Tolhuis. Vroeger was hier een werkkamp. 

 

10 Kamp Hessum 
 
Er moesten kampen bij gebouwd worden om alle mannen, die door de 
Duitsers opgepakt waren, onderdak te kunnen bieden. In de richting van 
Vilsteren, tussen de Tolhuisweg en het spoor, verrees in de eerste maanden 
van 1942 een nieuw kamp dat Hessum werd genoemd. 
 In 1944 zijn er korte tijd Duitse soldaten gelegerd geweest die betrokken 
waren bij de lancering van de V2-raketten  
 

U fietst verder in oostelijke richting en gaat RA de Vlierhoekweg op. 

 

11 Ontginning, marke Hessum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontginning aan de Vlierhoekweg 
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12 Neerstorten Lancaster MK3 

 

 

 

De gecrashte Lancaster.  

 

 

Het informatiepaneel op deze kruising vertelt u het gehele verhaal. 

U steekt de Schaapskooiweg over en u fietst verder op de Vennenbergweg 

 

1e weg LA = Kortersweg, T-kruising LA. Kortersweg volgen tot einde. RA = Dalmsholterweg ,  

U bevindt zich nu in Dalmsholte 

Marke Dalmsholte 

De marke “Dalmsholt” was vanaf de middeleeuwen tot rond 1850 een 
vrij ontoegankelijk gebied, drassig laagveen grotendeels begroeid met 
heidevelden, dennen- en berken bossen, met moerassen en poelen. Er 
woonden alleen een paar schaapherders, stropers en een enkele 
bezembinder. 
 
Van onland naar vruchtbare landbouwgrond. 
Tijdens het bewind van de koningen Willem II en Willem III werden er 
plannen ontwikkeld voor ontsluiting en ontwikkeling van de 
achtergebleven gebieden. Zoals het aanleggen van wegen, kanalen en 
spoorlijnen. Na verdeling en opheffing van de marke (1845) werd het 
kanalenplan in 1850 ten uitvoer gebracht. 
 

1e weg RA= Bosrandweg 

Links van u ziet u nu een uitgestrekt agrarisch gebied, vroeger was het de marke “Dalmsholt” 

Na ongeveer 1,5 km staat rechts een schaapskooi. 

13 Schaapskooi 

Al in de middeleeuwen waren landbouwers op de hoge. 10.000 jaar 
oude rivierduinen langs de Vecht gevestigd.  
Ze hadden hier water, hoge grond voor bouwland. soms lage grond 
voor beweiding en woeste gronden voor de schapen bij de hand. 
Landbouw op zandgronden is eeuwenlang alleen mogelijk 
geweest met behulp van schapen en woeste grond. De 
woeste grond bestond meestal uit heide. 
 Om op het hoge schrale bouwland voedsel te kunnen 
verbouwen,  was regelmatig bemesten noodzakelijk. 
Deze mest werd overwegend door schapen geproduceerd De schapen scharrelden overdag hun kostje bij elkaar 
op de woeste grond en zetten dit harde voedsel 's nachts in de stal om in mest. In deze “potstal" was een laag 
zandige plaggen strooisel aanwezig. De strooisel laag werd. Naar behoefte, met nieuwe plaggen aangevuld tot de 
stal „vol" was. De met mest doordrenkte loodzware plaggen warden met mens- en dierkracht naar het bouwland 
vervoerd on daar uitgestrooid en ondergewerkt. Doordat de mest zand bevatte werd in de loop van de eeuwen 
een dikke humeuze laag of esdek opgebouwd. Esdekken van 50 tot 100 cm komen regelmatig voor 

 

U volgt de Bosrandweg en gaat bij de 2e (zand)weg RA = Zandwijkallee 
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14 Zandwijkerallee 

 

Aan deze weg lag vroeger de 
havezate Zandwijk, compleet met 
alleeën, zichtlanen en een 
sterrebos. 
 

 

 

Einde weg RA, Heinoseweg 

 

Na een scherpe bocht naar links krijgt u weer een scherpe bocht. In deze bocht links begint het Aalshortsterpad 
naar Huize Den Aalshorst. U gaat hier niet in, want dit traject is opgenomen in de prachtige fietsroute van 
Hoonhorst. 

U vervolgt de Heinoseweg. Bij de volgende bocht gaat U rechtdoor het fietspad van de Diezerstraat op.  

Na ± 250 m ziet u de zichtlaan van havezate Den Berg. De op één na langste zichtlaan van Nederland. 
  

15 Zichtlaan Bergerallee 
 
 
Links van u ligt de Bergerallee. Deze behoort bij het 
landgoed Den Berg. 
Het is de op één na langste zichtlaan van Nederland. 

 

 

 

 

Bij de volgende weg gaat u LA, de Rietmansweg op. 

 

U bevindt zich in de buurtschap Milligen. Na ca 500 m passeert u de Marswetering.  

 

 

 

 

U vervolgt de verharde weg en passeert een historische 
zogenaamde koningsweg. 

 

Koningswegen waren verbindingswegen tussen 
hoofdhoven. Deze weg ging naar het Stift Essen. 

 

U vervolgt de verharde weg, einde weg RA, Heinoseweg. Over het spoor direct LA, fietspad volgen 
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16 Station Dalfsen 

Stationsgebouw is in 1902 ontworpen door Eduard 

Cuypers in strakke Jugendstil  
Opvallend is het tegeltableau met in goudkleurige Jugendstilletters de plaatsnaam 

‘Dalfsen’ 
Het stationsgebouw van Dalfsen is nog altijd in zijn historische staat. Het 
biedt nu aan Grand Café Het Oude Station onderdak. 
 

U vervolgt het fietspad en gaat richting Dalfsen 

17 Blauwe Bogenbrug 
De Blauwe Bogen van kunstenares Marijke de Goey (1947).  
Visueel gezien vormen de Blauwe Bogen een overspanning 
van de vele verticale obstakels, waardoor er weer een eenheid 
ontstaat. De drie bogen geven door de verschillende 
verhoudingen en richtingen t.o.v. elkaar een steeds 
wisselende aanblik. Aan de hoogste delen van de drie bogen 
zijn neonbuizen bevestigd die blauw licht uitstralen. In het 
donker geeft dit een geheimzinnig effect. Marijke de Goey 
geeft de volgende omschrijving: "Drie joyeuze bogen, 
gespannen over een brug van honderd meter, vormen een 
welkomstpoort en maken het spannend om Dalfsen binnen te 
komen. De Blauwe Bogen zijn bij Dalfsen gaan horen. 
 

 

Over de brug, gaat u LA, Burg. Van Bruggenplein, overgaand in Raadhuisstaat. 

 Pas op! Moeilijke oversteek 

 

 

Einde route bij de Westermolen, Molenstraat 16, 7721 AR Dalfsen 

 
 

Vanaf hier begint ook de fietsroute Dalfsen via de stuw Vechterweerd, ± 23 km 
 

Of U kunt de dorpswandeling (2 km) in “Oud Dalfsen ” doen, 
 genaamd ”IN DE SPIEGEL VAN HET VERLEDEN” 

 
 
 

U kunt ook gaan lunchen bij één van de restaurants in Dalfsen! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Samenvatting 
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Fietsroute Dalfsen via de veerpont de Stokte Hessum ± 25 km 

 
Start en finish  bij de Westermolen, Molenstraat 16, 7721 AR Dalfsen 

 

U fiets richting centrum en neemt 2e straat LA. Dit is de Julianastraat.  

Einde straat RA, Bloemendalstraat 

Einde straat RA, Kerkplein. U gaat LA, om de Grote Kerk heen 

Achter de kerk gaat U LA de Molendijk. In de 1e bocht gaat u RD en steekt de gevaarlijke Rondweg over. 

U gaat LA het fietspad op. Direct RA gaat u het fietspad op van het park Bellingeweer.  U 
volgt dit pad ca 1 km.  

Einde pad RE Brinkweg. Na bocht 1e weg RA 

Einde weg RA, De Stokte, Na ± 100 m RA fietspad ri. veerpont 
Het pontje vaart van begin april tot eind oktober. 

Als U de Vecht bent overgestoken volgt U het fietspad tot het einde. Hier RA, Markeweg op 

Einde weg LA, Tolhuisweg 

U volgt de Tolhuisweg. 

Links van u is Café Restaurant Madrid gevestigd.  

U fietst verder in oostelijke richting en gaat RA de Vlierhoekweg op. 

Het informatiepaneel op deze kruising vertelt u het gehele verhaal. 

U steekt de Schaapskooiweg over en u fietst verder op de Vennenbergweg 

1e weg LA = Kortersweg, T-kruising LA. Kortersweg volgen tot einde. RA = Dalmsholterweg ,  

1e weg RA= Bosrandweg 

U volgt de Bosrandweg en gaat bij de 2e (zand)weg RA = Zandwijkallee 

Einde weg RA, Heinoseweg 

Na een scherpe bocht naar links krijgt u weer een scherpe bocht. In deze bocht links begint het 
Aalshortsterpad naar Huize Den Aalshorst. U gaat hier niet in, want dit traject is opgenomen in de 
prachtige fietsroute van Hoonhorst. 

U vervolgt de Heinoseweg. Bij de volgende bocht gaat U rechtdoor het fietspad van de Diezerstraat op.  

Bij de volgende weg gaat u LA, de Rietmansweg op. 

U vervolgt de verharde weg en passeert een historische zogenaamde koningsweg. 

Koningswegen waren verbindingswegen tussen hoofdhoven. Deze weg ging naar het Stift Essen. 

U vervolgt de verharde weg, einde weg RA, Heinoseweg. Over het spoor direct LA, fietspad volgen 

Links Grand Café Het Oude Station 

U vervolgt het fietspad en gaat richting Dalfsen 

Over de brug, gaat u LA, Burg. Van Bruggenplein, overgaand in Raadhuisstaat. 
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 Pas op! Moeilijke oversteek 

 

Einde route bij de Westermolen, Molenstraat 16, 7721 AR Dalfsen 

 
 

Vanaf hier begint ook de fietsroute Dalfsen via de stuw Vechterweerd, ± 23 km 
 

Of U kunt de dorpswandeling (2 km) in “Oud Dalfsen ” doen, 
             genaamd ”IN DE SPIEGEL VAN HET VERLEDEN” 

 
 
 
 
 

U kunt ook gaan lunchen bij één van de restaurants in Dalfsen! 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 


